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Gezien in verband met CO 33630. 
ACD gelieve de passages in dit OD,waarin gesproken wordt over 
L.J.van Looi over te nemen t.b.v.het te vormen dossier van Looi.
Tevens deze dossiers naar elkaar verwijzen.
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Op 10-7-50 werd aan EXPRESSE brief No. CFH/50/�1(]?709) 
geschreven, waarbij hem de gegevens vervat in de ongenummer
de nota van C3 aan KA-R.A. dd. 22-6-50 werden doorgegeven en 
een af scrrift vande bijbehorende bijlage III,werd toegezonden • 
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RAP ORT 

i an: KA-PAt 
Van: C 3 J' 

Ten antwoord op mr rapport No. P. 106 d.e. 12.1.50, zend ik U 
bijgaande rie� net bijl�gen van het De�. van O.��- en • No. 67096

9 

d • d • 9 .Tuni j • 1. 
HiE:r1 it bli "kt het navolgende: 

1. De uitzendingen in het Arabisch zijn bestemd voor N. Afrika, Egypte,
de Levant en �erzie t/m Pakistan. 

20 De personen, belast met dez.., uitzendingen,worden gonoa?:ld sub IV in 
de brief van het :i.)c.n. v. c • •  en,. Hun namen komen in onze admini
stratie niet voor. 

3. Het d.oel van de uitzendlngcn kan het best omschrcvc11 wo :'den als het
bekendheid verschaffen in de Arahischc landen van !'edorland, de Ne
dt;rlanc1se problemen, de prestaties vnn Neder land en het stand')unt
van ons land t.o.v. verschillende wereldproblemen.
Dit bereikte men door h<�t uitzenden van nieuws (bron i • • P.), dat ob
jectief wordt weergegeven, en verschillende rubrieko'lop cultureel,
ec nor:liach en religieus gebied. Hierbij wordt o.m. in egnan op �.ctu
elo gebeurtenissen in A!e erlnnri on or de betekenis. van Christelijke
feestdagen.
De rol van Noc,erland bij het internationale vredeswerk wordt belicht,
evenals de taak, die .Nedorfandse industriëoien en uitvind rs vervullen
ten behoeve van de werelda
�en belangrijke plaats in het programJna wordt ingenomen door het Indo

/ f nesisch ;oekovcrzicht, de. t bJijh.ns de reacties uit de Arabische lan-
� den, in een behoefte voorziet. Hierin worden niet alleen de ge beurte

nissen en de reacties daarop in Ucderland bes1>rokon, maar ook de bin
nenlandse Indonesische aangelegenheden, zij het ook slechts 9 voor zo
ver zij verband houden met do verhouding tot Nederlnnr,t. 
Tenslotte bevat het programma nog een rubriek over de Arabische wereld.
waarin het verband tus::ien Nederland. (Indonesie), de lslo.m en. de Arabi
sche taal en Volkeren .emeenschap belicht wordt, ten1ijl het blijkbaar 
eveneens in het voornemen ligt, in dezo rubriek een Nederlandse visie 
op Arabische problemen te geven • 

. "ellicht ke.n ter oriëntering een afschrift van bijhge III aan 
Ex:prcsse ter hand worden gc-steld. 

22 Juni 1950 
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E:xpresse :meldt ons" dat :d.aciio-Neiderland op 1.11.49 een dagelijks prilitranuna 
in de ArabiBche taal speciaal voor de landen mot Arabische taal heeft 

ingesteld. Deze uitzendingen zijn toevertrouv;d ao.ri de zorgen Val:l Dr. van der 

Tu����, die bijge staan wordt door zekere Salah EL BAKPJ_ Mohamed Kalil
IBPJü-IEM en Salih IlAIDI?A. 

J • • s:s a c a:c.,,., ._ 

__.,, r Exprosse zou ons zoer erkentelijk zijn� indien ��j hem konden inldchten 
over de aard on het doel van d.eze ui tzendingcn alsmede over de porsonen
die er me(, bcle.st zijn. 

12.1.1950 
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UITGEBOEK 

GEHEIM-PERSOONLIJT�. 
26 Juli 1947 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
, Kn.:pt.Luft.t/Zee C.Moolenburgb 1

il iini ate�-, YM !Jiarine•, /4� , � . j
) 1.L..r1 ,(,,c.../1 • 

l"aar aanleiding van u,11 notitie van 19 April 1947, 

no.173, moge ik UHoogEdelGestrenge hierbij een rapport, hetwelk. 
terzake p.oor mijn dienst werd gemaakt, doen toekomen. 

I 

Het Hoofd van de 
CENTI�\LE VEILIGHEIDSDIENST, 

Mr. L. Einthoven. 

-



11 

1 • 

/i 
} � 

·t
' 

' 

-

• 

n 

• • 

\ 

( ,c::\_ • 7 

.. 

?'u--1 
' 

d .. ,, 
'- CL,,� \.----, ., 

�•.c..,. • • 

' 

? A 

/Z-e.A 1,,-:, 
" • 

t..A--, 

• 

,� 

( � .. _ _  .....,-A_. . t 

• 

4 • .J d-,�L-

L. 

• 

I 

' 

d ,· .



' 

• 

• 

• 

• • 

• • 

... 

, 

• 

.. • 

• 

• 

• 

' • 
• 

-

•. 

•• 
' 

• 

-

• 

' 

. . • 

• • 

• • 

• , • 

• 

•
• 



t'-�. 

• 

• 

Onderwerp: 
Nieuwsdienst van 
Radio Nederland. ) 

Omtrent de Nieuwsdienst Radio Nederland, gevestigd te Hilver

sum, Melkpad 1, kan het volgende worden medegedeeld: 

Voor de oorlog, dus voor 1940, werd deze Nieuwsdienst van 

Radio Hilversum I en II verzorgd door het A.N.P. (Algemeen Neder

lands Persbureau). Door de Duitsers werd dit veranderd. Ook na de 

oorlog in 1945 werd de oude vorm niet hersteld. De berichtendienst 

is thans een verlengstuk van de vier grote omroepverenigingen. Al

daar berust de contrele • 

We hebben dus thans in ons kleine land twee bureau.x, welke de 

nieuwsdienst verzorgen. Aan de ene kant staat het A.N.P., aan de 

andere kant de Radio Nieuwsdienst. Deze diensten werken langs elkaar 

heen. 

Het A.N.P. is een erkende organisatie. Het staat in recht

streeks contact met onze Regering en alles wat officieel is. Alge

meen is men van oordeel,.dat de verzorging van de Nieuwsdienst daar 

in goede handen is. Mannen als de heren van Pol en Lambooy staan 

daar borg voor. Politieke en commerciele doeleinden worden niet na-

gestreefd. Van die zijde ontvangt men objectieve voorlichting • 

Dit wordt niet gezegd van de Radio Nieuwsdienst. Mensen , die 

daar over kunnen oordelen, beweren: "Dat men d aar vrij aardig kan 

zeven", en w anneer men dat zegt denkt men aan de hoofdredacteur 

� 9 �� Levinus Johannes van Looi, geboren te Delft 6 September 1897, jour-

nalist, wonende te .Amsterdam, Michael .A.ngelostraat 115 IIl. 

Van Looi is onbetwist de leider van de Radio-berichtendienst. 

Hij is een bekende figuur in socialistisch Nederland. Op 21 Juni 

1919 werd alhier proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake overtre

ding van art. 98 Wetboek van Strafrecht. Hij werkte bij het Volk, 

wat later overging in de N.V.de Arbeiderspers. voor de .Arbeiderspers 
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werd hij correspondent te Berlijn. Hij was ook een bekend propagan

dist van de Vara.

Van Looi is een fel partijman. Hij kan zich niet temperen.

Vóór alles is hij propagandist.

Deze van Looi verwijt men, dat hij subjectief is bij de samen

stelling van de berichten. Hij gebruikt de uitzending om weg te la

ten en toe te voegen datgene,wat hem als socialist van de linker

vleugel,wenselijk en noodzakelijk voorkomt. Hij handelt daarbij in

strijd met de beginselen van zijn beroep als journalist, doch hij

kfPl niet anders; hij is te zeer partijman om objectief te zijn •

Van Looi roerde zich ook tijdens de bezetting. Op 16 Mei 1940

trachtte de S.D. hem reeds te arresteren. Hij was een fel anti-nati

naal socialist. Tot 1 April 1943 bleef hij illegaal werkzaam. Voor

de illegale pers heeft hij veel geschreven. Hij verzorgde mede de

bladen "De Volksbeweging" en de Gelderse editie van "Het Parool".

Op 1 April 1943 werd hij gearresteerd. Hij verbleef in Haren.

In 1943 werd hij overgebracht naar Buchenwald. Aldaar werd hij be

vrijd door de .AJnerikanen.

( Van Looi wordt ijverig bijgestaan door een zekere Spetter. Dit

zou zijn: Isa�c Spetter, geboren te 's-Gravenhage 15 September 1921,

redacteur van "Radio Nederland". Hij woonde hier Obrechtstraat 84

thans te .Alnsterdam Keizersgracht ??2. Deze Spetter noemt men een

l -fe-lle socialist �orts is er sprake van een zekere Stepper, een

oud-S.D.A.P.'er en lid van de Partij van de Arbeid.

Verder zijn er werkzaam:

/Mathieu Frans Josef Marie Cremers, geboren te Sittard 14 Maart 1920,
/ ongehuwd, student aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen. Hij

woont aldaar Ireneweg 3. Hij was hoofdredacteur van ncereales".

man is Rooms Katholiek. Men noemt hem loyaal.

Petrus Joannes van den Boomen, geboren te Eindhoven 25 Februari 1924,
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wonende te Eindhoven Rwistraat 5. Hij is ongehuwd. Is student en 

vervult de functie van redacteur bij de Radio Nieuwsdienst. Hij was 

ook redacteur van ttQost-Brabanttt. Van den Boomen is R.K. Men noem:!;" 

hem loyaal. 

Willem van Maan.en, geboren te .Amsterdam 22 November 1890, van beroep 

leraar Engels, woont Jan Steenlaan 1 te Huis ter Heide (gem.Zeist). 

Hij zou R.K. zijn. Men noemt hem loyaal. Hij is redacteur bij dé Ra

dio Nieuwsdienst. Van 1939 - 1942 was hij verbonden aan de".Amers

foortsche Courant". 

Cornelis Dirk Theodorus Sikkink, geboren te Hilversum 26 November 

• 19 19, van beroep journalist, woont te Hilversum, Soesterdijkstraat

97. Hij is redacteur. Van 1-1-1940 tot 1-3-1943 was hij verbonden

aan "De Tijd". Hij zou lid van de R.K.Volkspartij zijn. Hij behoort

tot de R.K.Kerk. Men noemt hem loyaal.

• 

Cremers, v.d.Boomen en Sikkink zouden met radio:Herrijzend 

Nederland vanuit het Zuiden naar hier gekomen zijn. 

Dat pers e� berichtendienst in ons land gescheiden zijn, 

door velen aangevoeld als een leemte. Men is van oordeel, dat er in 

deze moeilijke tijd tussen Regering en Volk slechts één kanaal be

hoort te zijn. Ook mag deze zo belangrijke Nieuwsdienst geen instru

ment zijn in handen van een revolutionnair element, temeer daar men 

hier rechtstreeks alle luisteraars bereikt. Deze staan open voor een 

bepaalde invloed. Berichten van het A.N.P. passeren nog de redactie 

van de bladen. Daar beslist men of het bericht in de krant komt of 

niet. De huidige toestand noemt men onbevredigend. Dit is ook mede 

de oorzaak,dat er tussen het A.N.P. en Omroep:-verenigingen op 13-

6-1947 besprekingen zijn gevoerd. Hierbij waren aanwezig de Clerk

(Avro), Speet (K.R.O.), v.d. Deure (N.C.R.V.) en Broeksz (Vara), en

van de Pol (A.N.P.).

Men kwam niet tot een resultaat. De omroepverenigingen wilden 
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de Nieuwsdienst slechts aan het A.N.P. terug geven wanneer het A.N.P. 

de richtlijnen voor de samenstelling van de dienst kon aanvaarden, 

welke door de Omroepverenigingen werden opgesteld. 

Dit werd afgewezen. Ook weigert men bij het A.N.P. een figuur 

als van Looi te aanvaarden. Slechts over het financiele gedeelte 

werd men het eens. 

De toestand bij de Radio berichtendienst blijft dus voorlopig 

ongewijzigd. Van Lo oi, gesteund door Broeksz van de Vara en zijn 

vriend Koos V.orrink, blijft deze belangrijke dienst exploiteren op

een wijze die overeenkomt met zijn eigen politieke opvattingen en 

die van zijn vrienden. 

• 

• 30-6-1947 •
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In aansluiting op het hedenmorgen besprokene deel ik U mede, 
dat op 15 dezer onderstaand bericht van .A.NETA onder no. 33 des morgens 
omstreeks 11 uur op de Telex werd ontvangen: 

"33) actie van de Marine. 
Batavia, 15/4 (Aneta). De Marinevoorlichtingsdienst deelt 
mede, dat dezer dagen in den 00steliiken Archipel een 
drietal prauwen door het patrouillevaartuig RE> 107 is aangehouden. 
De opvarenden bleken gewapende terroristen te zijn, die bij hun 
aanhouding verzet pleegden, waarbij twee schepelingen van het
Nederlandsche patrouillevaartuig door messteken werden.gedood. 
Een der prauwen werd overmeesterd; de korvet "Batjan", di.e te 
hulp was geschoten, achtervolgde en overmeesterde'de andere twee. 
Deze bleken onderweg van Probolinggo naar de Westkust van Celebes 
om een poging tot infiltratie te doen. De ''Batjan" en de RP 107 
zijn met 4l gevangenen te Soerabaia aangekomen. (5303/0010/ps/cs)''• 

In de nieuwsberichten van 13 uur van den Nieuwsdienst van Radio 
Hilversum I en II werd dit bericht niet opgenomen. Wel echter een bericht, 
dat later onder no. 41 op de Telex verscheen en betrekking had op de 
ontscheping van passagiers van het aan den grond geloopen S.S.Queen 

· Elisabeth. Op denzelf'den dag riep Radio Hilversum een bericht om, waarbij
de Algemeene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf(?) niet zou wenschan 
samen te werken met andere organisaties, zoo lang niet alle arbeiders 
in één organisatie waren vereenigd. (De juiste tekst van dit radioomroep
bericht is niet stenografisch opgenomen; het bericht werd in geen der 
geraadpleegde kranten vermeld) • 

De Redactie van den Nieuwsdienst van Radio Nederland bestaat uit:

Hoofdredacteur: Leàawi..;,: J• van Looi;
Wnd. Chef: Sikking en Stapper; 
Redacteuren: Cremers, van Maanen en van der Boomen.

19 April 1947• 
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